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Remiss: Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48) 
 
Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR) tackar för möjligheten att lämna 
synpunkter på Socialdepartementets betänkande ”Kunskapsbaserad och jämlik vård – 
Förutsättningar för en lärande hälso- och sjukvård”. 
 
LKR har som medlemsförbund i Saco-förbundet SRAT övergripande kommenterat 
betänkandet i det förbundsgemensamma remissvaret. LKR står bakom synpunkterna som 
framfördes där samt önskar utöver det kort lyfta några professionsspecifika överväganden. 
 
Kiropraktor är ett legitimationsyrke inom huvudsakligen primärvården, med 
kompetensinriktning på rygg- och nackrelaterade besvär. LKR ser med intresse fram emot 
det nationella kliniska kunskapsstöd för primärvården som beräknas vara klart 2018 och hur 
kunskapsstöd för behandling av ryggrelaterade besvär har utformats som en del av arbetet.  
 
Kunskapsstöd och riktlinjer för behandling av rygg- och nackbesvär saknas idag. I såväl 
internationella som svenska studier toppar rygg- och nackrelaterade besvär listan över de 
sammantaget mest funktionsnedsättande, sjukskrivningsdrivande och kostsamma 
sjukdomstillstånden. Folkhälsomyndighetens nationella enkät 2016 visar att 46 % av alla 
svenskar haft besvär med ryggen och 50 % med nacken under det senaste året. Bakom 
statistiken döljer sig människor vars liv i många fall påverkas kraftigt. Nedsatt arbetsförmåga, 
minskad social aktivitet och försämrad livskvalitet är en vanlig följd. I WHO Action Plan for 
Europe 2016 pekar man tydligt på betydelsen av muskuloskeletal hälsa för att främja en god 
hälsa för den arbetsföra befolkningen, ett hälsosamt åldrande och ekonomisk 
självständighet. En av de nödvändiga åtgärder WHO lyfter fram för framgång med att vända 
utvecklingen är att tillse behovet av kompetens för ett snabbt omhändertagande. Trots 
detta arbetar alltså vårdpersonalen idag utan klar vägledning. Samtidigt som det 
internationellt finns riktlinjer eller vägledning för ”best practice”. 
 
I Danmark har exempelvis kliniska riktlinjer för behandling av kortvarig ländryggssmärta 
och/eller ischias nyligen tagits fram av två multidisciplinära forskargrupper. Utöver 
rådgivning och rekommendation att hålla sig aktiv vid dessa besvär, rekommenderas i första 
hand riktade träningsprogram och manuell behandling. Riktlinjerna går delvis emot tidigare 
riktlinjer och är av stor betydelse vid vård och behandling av patienter med kortvarig 
ländryggsmärta1. 

                                                      
1 https://link.springer.com/article/10.1007/s00586-017-5099-2?no-access=true 
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Rygg- och nackbesvär står för i storleksordningen 10-20 % patientbesöken inom 
primärvården. Ett mer ändamålsenligt användande av professionsresurser skulle möjliggöra 
ett mer effektivt vårdomhändertagande vid dessa besvär. LKR välkomnar att betänkandet 
poängterar att behovet av kunskapsstöd kan se olika ut inom olika verksamheter, att alla 
professioners kompetens behövs för en god patientfokuserad och patientsäker vård och att 
kunskapsstöd kan fylla en viktig funktion för vårdpersonalen och t ex fungera som en 
vägledare för vilka frågor som behöver ställas, behandlingsalternativ, hur besvären ska 
utredas vidare eller om patienten ska remitteras vidare. LKRs bedömning är att denna typ av 
kunskapsstöd är speciellt viktiga inom primärvården. 
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